
 توضيحات علمي در مورد قارچ گانودرما

   ganoderma يا reishi :ام التينن

  :فوايد و اثر بخشي

 insufficient evidence سطح در و نيست علمي نظر از بااليي سطح در شواهد سطح
  "ناكافي شواهد" يا گيرد مي قرار

 است ادهد نشان اوليه تحقيقات :روده راست و بزرگ روده تومورهاي غيرسرطاني در- 1
 مبتالء افراد در را روده تومورهاي ي ازتعداد ماه12 به مدت چي اين قار عصاره مصرف كه
  .دهد مي كاهش روده آدنوكارسينوم به

 عالئم تواند مي (Ganopoly) قارچاين  محصوالت از خاصي نوع احتماال مصرف دهد مي نشان اوليه تحقيقات :گرفتگي رگ ها- 2
  )كاهش عالئم نه درمان(  .دهد كاهش را شامل درد قفسه سينه و تنگي نفس قلبي عروق تنگي به مربوط

هفته  12به مدت  (Ganopoly) اين قارچ محصوالت از خاصي نوع مصرف كه است داده نشاناوليه  تحقيقات :ديابت بيماري- 3
  .نداردديابت نوع دو در افراد با  ناشتا دهد ولي هيچ تاثيري بر سطح قندخون را كاهش مي  A1Cمقدار هموگلوبين

هفته  12براي  (Ganopoly) قارچاز محصوالت اين  يخاص نوع مصرفدهد كه  تحقيقات اوليه نشان مي :B هپاتيت - 4
عملكرد كبدي را اين محصول همچنين به نظر مي رسد . بدن كاهش دهدرا در  B ميزان ويروس هپاتيتاز  تواند مقداري مي

 .هبود بخشددر افراد مبتال به اين بيماري ب

 كلسترول سطح هفته 12 مدت بهگانودرما  قارچ عصاره ازروزانه  استفاده كه دهد مي نشان اوليه تحقيقات :خون كلسترول - 5
  .دهد نمي قرار تاثير تحت دارند، باال كلسترول يا و باال خون فشار كه افرادي در را

 كه دهد مي نشان اوليه تحقيقات. دارد وجود باال خون فشار در گانودرما قارچ اثرات مورد در متناقض شواهد :خون فشار- 6
 هستند باال خون فشار اندكي داراي كه افرادي در را خون فشار ،هفته 12 مدت به گانودرما قارچ عصاره از روزانه استفاده
 به مبتال افراددر  خون فشار كاهش باعث گانودرما قارچ مصرف كه دهد مي نشان ديگر تحقيقات حال، اين با. دهد نمي كاهش
  .شود مي شديد خون فشار

 نظر به حال اين با. دهد نمي كاهش را ريه تومورهاي گانودرما، قارچ مصرف كه دهد مي نشان اوليه تحقيقات :ريه سرطان- 5
  .بخشد مي بهبود را ريه سرطان به مبتال افراد زندگي كيفيت و ايمني سيستم عملكرد كه رسد مي

 شده بيان ...سيستم ايمني، عفونت هاي ويروسي و دردهاي عصبي، يز براي اين قارچ از قبيل تاثير رويي نديگر متعدد فوايد
  .نيست اختيار در كنون تا كافي شواهد و است بيشتري تحقيقات به نياز آن اثبات يا رد براي كه

 جهتآن  تجويزاست پس توصيه به اين كه تمام تاثيرات فوق در قسمت شواهد ناكافي تقسيم بندي شده  با توجه به :نكته
  .شود مراجعين نمي

  



  :اثرات جانبي و ايمني
 باشد مي كبد به آسيب خطر همراه به و ايمنغير احتماال ماه يك از بيش در مدت زمان قارچ پودر مصرف.  
 است خطر بي و ايمن احتماال سال يك ميزان به قارچ عصاره خوراكي مصرف.  
 است زير موارد شامل رماگانود قارچ احتمالي عوراض ساير:  

 راه با خارشهم بيني و گلو دهان، مخاط خشكي  
 معده ناراحتي  
 بيني خونريزي  
 مدفوع خوني 

 شود) ضايعات پوستي(تواند منجر به راش  مي قارچ اين شراب مصرف.  
 تواند منجر به بروز آلرژي شود تنفس هاگ اين قارچ مي.  

  :هشدارها
در بارداري و  قارچ اين مصرف بودن خطر بي بر مبني قابل اطميناني شواهد هيچ گونه :شيردهي و بارداري در مصرف

  .شود اجتناب قارچ اين مصرف از شود مي توصيه بنابراين. ندارد وجودشيردهي 
  .دهد مي افزايشبا اختالالت خونريزي دهنده  افراد دررا  خونريزي خطر قارچ اين زيادمقدار  مصرف :خونريزي در مصرف
در  است ممكن كه دارد وجود نگراني و اين است خون فشار كاهش به قادر اين قارچ رسد مي نظر به :پايين خون رفشا

  .شود اجتناب بهتر خيلي پايين خون فشار در. مداخله ايجاد كند درمان در و شود بدتر پايين خون فشار ،صورت مصرف
 به مبتال افراد در خونريزي خطر است ممكن قارچاين  از باال دوزهاي :)خون هاي پالكت تعداد كاهش( ترومبوسيتوپني
  .دهد افزايش را ترومبوسيتوپني

 جراحي از بعد يا قبل استفاده صورت در را خونريزي خطر افراد بعضي در است ممكن گانودرما قارچ از باال دوزهاي :جراحي
  .نشوداستفاده  جراحي عمل از قبل هفته 2 حداقل گانودرما قارچ .دهد افزايش
  :دارويي تداخل

. دهد كاهش را خون فشار است ممكن گانودرما قارچ .تداخل دارد فشارخون ضد داروهاي با گانودرما قارچ همزمان مصرف. 1
 داروهايتعدادي از . خيلي كاهش دهد را فرد خون فشار تواند مي خون فشار داروهاي ضد با همراه گانودرما قارچمصرف 
  ...و ، هيدروكلروتيازيد، فوروزمايدلوديپينيآمديلتيازيم، والسارتان، ، اناالپريل، لوزارتان، كاپتوپريل :از عبارتندفشارخون  كاهنده

 لخته كاهش سرعت باعث است ممكن گانودرما قارچ از باال دوزهاي. دارند گانودرما تداخل با خون انعقاد ضد داروهاي. 2
  .دهد مي افزايش را خونريزي وي كبود احتمال ضد انعقادخون هايدارو با همراه گانودرما قارچمصرف . شود خون شدن

، دالتپارين ،ناپروكسن ،ايبوپروفن، ديكلوفناك، )پالويكس( كلوپيدوگرلآسپرين،  :عبارتند از تعدادي از داروهاي ضد انعقادخون
  ...ووارفارين  هپارين، ،اناكساپرين

. دارد ديگر شرايط چندين و سالمتي سن، نظير متعددي عوامل به گيبستگانودرما  قارچ از مناسب دوز :مصرف ميزان و دوز
 كه باشيد داشته ياد به. ندارد وجودگانودرما  قارچ براي مناسب دوز تعيين براي كافي علمي اطالعات حال حاضر در

  . باشد مهم تواند مي ها آن دوز و نيستند ايمن لزوما هميشه طبيعي محصوالت
  

  : بع امن
 Cochrane Reviews ) پايگاه جامع اطالعاتي متشكل از مقاالتSystematic Review( 
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 پايگاه پزشكي  webmd  

https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-905/reishi-mushroom 
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